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השתלת ציפורניים

כאשר חזר המערך לשילטון,
במיסגרת ״ממשלת האחדרת״,
היה גלילי זקן וחולה מדי מכדי
למלא בה תפקיד .אך המדיניות
של ממשלת־פרס היא המשך
ישיר של מדיניות ממשלות
אשכול־גולדה־רבין — מדי■

גלילי בחנוכת כביש-הסיפוח*
נץ בין ני צי ם

למדיניות־קבע כאשר מת אשכול
ועלתה גולדה מאיר .גולדה ,אשה
פרימיטיבית ובלתי־מתוחכמת ,היתה
משועבדת לגמרי להשפעתו של גלילי,
שהצטייר בעיניה כאדם נבון ,שקול
וקשוח .במיטבח של גולדה ,הוא היה
האשף.

אם היתה גולדה מאיר הקפטן
של כפינת־השוטים ,אשר הפ
ליגה לעבר יום־הכיפורים ,הרי
היה גלילי הנווט.

הדוגי
—.
^ המיסמד

הסנה — חברה ישראלית לביטוח בע״נז
צור — חברה לביטוח בע״נז
החברה הישראלית לביטוח משנה בע־מ
רותם — חברה לביטוח בע״מ
שמיר — חברה לביטוח בע״מ
בידרמן — חברה לביטוח בע״מ
שמשון — חברה לביטוח בע־מ
דקלה — חברה לביטוח בע״מ
חברה מסונפת:
החברה הישראלית לביטוח אשראי בע״מ.

התקשר/י אלינו עד  9.00בערב.
ועבודת הסדר שלך תהיה אצלך
למחרת בבוקר .שרות ז\1611א£׳\ 0
בתעריף הכי נמוך בעיר.
כדאי לגרפיקאים ופרסומאים.

בימים הגורליים ההם ייצג גלילי
קודם־כל את תנועת־ההתיישבות ,ש
חמדה את האדמה הכבושה .למחרת
הניצחון פשטו אנשי הקיבוץ־המאוחד
על הגדה והתאהבו מייד בעמק־הירדן:
עמק שטוח ,רחב־ידיים ,ליד מימי
הירדן ,המתאים לעיבוד במכונות —
שטח אידיאלי להקמת קיבוצים
חדשים .כך נולדה התוכנית הרשומה
עד היום על שמו של יגאל אלון ,אך
שישראל גלילי מילא תפקיד חשוב
בעיצובה .עיקרה :להשתלט על ביק־
עת־הירדן ועל שטחים מתאימים אח
רים ,שאץ בהם אוכלוסיה ערבית
צפופה ,ולהקים בהם התנחלויות .כל זה
— כביכול — בשם הביטחון .ההילה
הביטחונית של גלילי ואלון עזרה להם
במלאכת־ההסוואה.
הקו הקשוח הזה של הפקעת־אד־
מות ,התנחלות וסיפוח זוחל ,שהתגבש
באופן מאולתר בשלהי המילחמה ,הפך

באפריל  1974נפלה ממשלת גול
דה .גלילי חזר וכיהן בממשלתו של
יצחק רבין ,אך מעמדו נהרס ,כפי
שנהרסה כעבור שנים העיר ימית
עצמה.
גם א$רי המהפך לא נטש גלילי את
דר^ הסיפוח הזוחל .הוא נמנע עם הדו
חפים להתנחלות בשטחים הכבושים,
וגם אחרי המהפך של  1977התמיד
בדרך זו .הוא לא נרתע מלהצטלם
בחברתם הצוהלת של מנחם בגין ,רפאל
איתן ושרי־הליכוד בפתיחת הכביש
הנושא את שמו של יגאל אלון —
כביש שנסלל כולו לצורך ההתנחלות
והסיפוח.

ך* יה זה גלילי שיעץ לגולדה מאיר
 1 1להתעלם מאיתותי־השלום שבאו
ממצריים ,ערב מותו של גמאל עבד־
אל־נאצר ועם עלייתו של אנוור אל־
סאדאת לשילטון ב־ .1970כאשר
הודיע סאדאת לשליח־האו״ם ,גונאר
יארינג ,שהוא מוכן לשלום תמורת
נסיגה ישראלית לגבול הבינלאומי,
סירבה גולדה לעלות על דרך זו.
הציבור לא שם לב לתפקידו של
גלילי ,מפני שמשה דיין הססגוני ,בן־
התפנוקים של כלי־התיקשורת ,משך
את כל תשומת־הלב אל עצמו .היה זה
דיין שהכריז שאם יש לבחור בין
״שלום בלי שארם־אל־שייח׳ או שארם־
אל־שייח׳ בלי שלום — אני בוחר
בשארם־אל־שייח׳ בלי־שלום.״ היה זה
דיין שתבע אולטימטיבית שהמערך
יכניס למצע־הבחירות שלו ב־ 1973את
הקמת העיר ימית בצפון־סיני.
אולם האיש שניסח את המצע הזה
היה ישראל גלילי ,והוא אכן נודע בשם
״מיסמך גלילי" .התוצאה היתה מיידית
ומוחצת :סאדאת התייאש מכל סיכוי
להשיג בחזרה את סיני בדרכי־שלום,
ועוד לפני יום־הבחירות פתח במילח־
מת יום־הכיפורים.

עד כמה שידוע ,לא הודה
ישראל גלילי מעולם בגלוי
בחלקו בגרימת אסון זה ,על
אלפי קורבנותיו ,ולא היכה על
חטא .אולם המילחמה חיסלה גם
את מעמדו.

ניות שישראל גלילי השפיע על
עיצובה ,אולי יותר מכל אדם
אחר.

,אל תתחצף,
צוציק!"

^ אם היו קיימים שני ישראל
 1 1גלילי — האליל של ההגנה
בשנות ה־ 40והסיפוחיסט הלאומני של
שנות ה־?70
יתכן שלמעשה לא היתה סתירה בין
שתי הדמויות האלה ,והאחת נבעה מן
השניה .יתכן גם שזהו פיתרון התעלו
מה ,המעסיקה עדיין רבים :מדוע לא
העזו גלילי ,יצחק שדה ,יגאל אלון,
יגאל ידין וחבריהם להתקומם נגד בז־
גוריון ב־ ,1948להדיחו או להכתיב לו
את דרכם?

התשובה המתבקשת ,לאור
כל מה שהתרחש מאז :בעצם
היה הניגוד בין שני המחנות
שיטחי יותר מכפי שנדמה .לא
זה בלבד שהדור הצעיר )של
אז( לא העז להתקומם נגד
האישים הדומיננטיים של דור־
המייסדים ,אלא שגם לא הצליח
לגבש תפיסה מדינית שונה מזו
של בן־גוריון .הוא היה משוע
בד לאבותיו לא רק מבחינה
אישית ,אלא גם מבחינה רעיו
נית.
לפני  32שנה פירסם העולם הזה
את הסיפור הבא על ישראל גלילי:
באחד הימים התווכח עם דוב הוז ,אחד
ממנהיגי הישוב וההגנה .אשתו של הוז
קראה לו :״שמע־נא ,צוציק ,אל תתח
צף!״ היא הוציאה מהמגירה תצלום
שהראה את ישראל גלילי הקטן יושב
על ברכיו של הוז ,בשלהי מילחמת־
העולם הראשונה.

יתכן שסיפור זה מסביר את
הכל.

* בשורה הראשונה :כנו ואשתו
של גלילי ,מנ ח ם בגין ,מרדכי ציפורי ,
רפאל איתן ,דויד לוי ,משה לוי,
מתיתיהו שמולביץ.
העולם הז ה 2528

